TƯỜNG THUẬT CHUYẾN CỨU TRỢ TẠI PHÚ YÊN
Thực hiện bởi Quỹ Từ Thiện Từ Tâm
Ngày 11/12 tháng 11 năm 2016
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh tăng cường nên
từ tối ngày 2 -11 đến trưa 2 – 11, khu vực tỉnh Phú Yên mưa rất to, cộng với việc xả lũ của
thủy điện đã làm cho nhiều địa phương ngập sâu trong nước, gây thiệt hại lớn về người và
của.
Mảnh đất miền Trung dấu yêu nói chung và Phú Yên nói riêng bao đời nay đã nhọc
nhằn, nghèo khổ, hết hạn hán nay lại phải oằn mình trong mưa bão, thật là khổ càng thêm
khổ.
Nhằm thể hiện tinh thần yêu thương, tương thân tương ái, là lành đùm lá rách, chia sẻ
những đau thương, mất mát mà người dân Phú Yên vừa trải qua trong đợt lũ. Sau khi xem
được thông tin bão lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, Qũy Từ Thiện Từ Tâm đã lên
kế hoạch, xác định mức độ thiệt hại và nơi thiệt hại nặng nhất để hỗ trợ kịp thời, giúp người
dân vượt qua những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt sau lũ tại tỉnh Phú Yên.
19h00 đêm, ngày 11 tháng 11 năm 2016, đoàn cứu trợ gồm 10 thành viên với hai xe
(xe chở tình nguyện viên và xe chở hàng cứu trợ) xuất phát từ TP. Quảng Ngãi thẳng tiến vào
tỉnh Phú Yên. Vượt qua chặng đường hơn 300km, đoàn đến địa phận Phú Yên lúc này đã là
00h30, vì trời còn tối nên đoàn nghỉ lại trên xe đợi đến sáng và đoàn đón chị Hoa từ Sài Gòn
ra để tiếp tục đến với các điểm phát hàng cứu trợ.
Trong chuyến cứu trợ lần này, Qũy Từ Thiện Từ Tâm sẽ tiến hành trao tổng cộng 250
suất quà, với tổng giá trị mỗi suất là 400.000đ, gồm: 1 bì thư 150.000đ và nhu yếu phẩm: gạo,
mì tôm, dầu ăn, xà phòng tắm, bột giặt Omo, mắm, bột ngọt.

Thăm gia đình có người chết vì lũ lụt.
Sáng ngày 12 tháng 11, trước khi đến trao quà cho bà con vùng lũ, đoàn đã tranh thủ
thời gian ghé thăm các gia đình có người chết đuối do lũ lụt lớn gây ra. Được biết, trong đợt
lũ này, chị Trần Thị Huynh, 24 tuổi (thôn Long Uyên, xã An Dân, huyện Tuy An)
Nước lũ lên nhanh quá, chồng chị đi làm thợ hồ ở Sài Gòn, một mình chị lo chống chọi
với cơn lũ vừa dọn dẹp đồ đạc trong nhà vừa lo cho ba mẹ chồng già sức yếu, bảo vệ 2 con
nhỏ sợ nước cuốn trôi, tài sản của chị là một con bò làm vốn, nước lũ dâng nhanh quá, sợ trôi
bò, mất đi tài sản của mình đã chắt chiu từ lâu, chị đã gửi con cho mẹ già trông dùm và mạo
hiểm bơi xuồng đi lùa bò và đã bị lật xuồng, nước cuốn trôi để lại hai con thơ bơ vơ trong
cảnh mất mẹ.
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Viếng hương và tặng quà cho gia đình chi Huynh.

Chuồn bò trước nhà chị Huynh

Chiếc xuồng chị Huynh sử dụng bị lật chìm

Chồng chị Huynh chỉ nơi vợ mình bị lật ghe.

Đến viếng hương nạn nhân xấu số, đoàn đã động viên, chia sẻ nỗi đau thương mất mát
to lớn mà gia đình các nạn nhân vừa trải qua, đồng thời hỗ trợ cho gia đình bị nạn là 1 triệu
đồng để góp thêm phần nào ổn định cuộc sống.

Phát Quà tại xã An Dân và thăm gia đình có người chết vì lũ lụt.
Sau khi viếng thăm gia đình có người chết, 08h00, đoàn di chuyển đến điểm phát hàng
cứu trợ thứ nhất tại UBND xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là địa phương gánh
chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ gây ra, có cả thiệt hại về người và của. Nhiều hộ
gia đình bị ngập sau trong nước, tài sản bị cuốn trôi hoặc hư hại. Đến chia sẻ cùng bà con,
đoàn nhanh chóng tiến hành làm các thủ tục với chính quyền địa phương và đã trao 50 suất
quà. Những suất quà lúc này hơn bao giờ hết thật sự là cần thiết, giúp bà con phần nào vơi đi
những đau thương mất mát, tiếp tục cuộc sống mưu sinh với bao nhọc nhằn.
9h00 phát quà xong, Chúng tôi được người dân cho hay một hoàn cảnh người chết
thương tâm ngoài Sông Cầu cách điểm vừa phát quà 15 km, chúng tôi vôi vàng quày xe
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ngược lại để đến viếng thăm tặng quà và chia buồn; Nạn nhân tên Phan Sơn 45 tuổi, ở tại khu
phố An Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên bị lũ cuốn trôi.
Vào nữa đêm trong khi đi làm nghề cá gần cửa biển cùng con trai Phan Nguyên Thuỵ
16 tuổi, do lũ về bất ngờ chảy xiết và gặp gió nên đã bị lật úp thúng. Hai cha con cùng bơi
một lúc thì người cha kiệt sức, thấy vậy cậu con trai 16 tuổi kè nách cha mình bơi một lúc,
người cha thấy con đã đuối nên bảo con cứ bơi đi cứ để mặc cha chứ không thì chết cả hai,
rồi ông đã buông tay con mình, cậu bé hiếu thảo không nỡ bỏ cha nên vội quày lại níu được
áo cha và tiếp tục bơi vào. Con nước chảy xiết quá đã cuốn người cha tuột khỏi tay cậu bé.
Chẳng thấy cha đâu nữa, quay lại thêm lần này cậu bé chỉ thấy nước mênh mông, cậu
bé gắng sức bơi thêm trong vô vọng và mất phương hướng. một lúc sau như cảm động lòng
Trời cho người con hiếu thảo này, một khúc cây đã chạm vào tay cậu bé, thế là cậu bé tạm
thoát chết. Sau thời gian gần 1 giờ đồng hồ trong đêm mưa lạnh, cậu bé may mắn còn có cái
đèn pin tay trong người, cầu đã ngúc ngoắc đèn pin chung quanh mình phát tín hiệu cầu cứu
và sau có 1 chiếc ghe thấy được và đến cứu sống. Cậu bé kể lại cho đoàn TTTT chúng tôi lúc
viếng hương cha cậu bé. Chúng tôi vô cùng cảm động chia sẻ niềm đau với cháu bằng lời an
ủi và 1 chút quà trong bì thư 1 triệu đồng.

Cậu bé tên Thuỵ, 16 tuổi, áo đỏ và chị ruột áo xanh đen.

Chia tay ngậm ngùi với gia đình cậu bé tên Thuỵ 16 tuổi, chúng tôi vội vả đến nơi phát quà
cứu trợ tiếp theo để bà con trông chờ. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, vượt qua chặng
đường hơn 70 km từ huyện Tuy An đến huyện Phú Hòa, đoàn đến điểm phát quà thứ hai là xã
Hòa Trị, huyện Phú Hòa. Đây cũng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra:
nhà cửa bị ngập sâu trong nước, tài sản bị nước trôi hoặc hư hại, hoa màu bị úng chết…
10h00, đoàn đến nơi. Nhìn những khuôn mặt còn thoáng hiện sự mệt mỏi vì phải oằn
mình với mưa lũ gây ra, chúng tôi thấu hiểu được nỗi mất mát mà bà con nơi đây vừa mới trải
qua. Những tấm lòng nhỏ nhoi như thế này, tuy không là bao nhiêu nhưng nó cũng làm vơi đi
phần nào những khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Không để người dân đợi lâu, đoàn tiến hành vận chuyển hàng xuống xe và tiến hành
phân chia quà. Tại đây, đoàn đã phát tổng cộng 100 suất quà với tổng giá là 400.000đ/suất.
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Thấp thoáng, ẩn hiện trong dòng người đi nhận hàng cứu trợ là những cụ ông, cụ bà trên 70
tuổi, lê những bước chân nặng nhọc, dáng người lom khom vượt hàng 7 – 8 cây số để đến
đây. Qua đó, chúng tôi còn hiểu được rằng, họ đang cần lắm những tấm lòng. Những món
quà tuy nhỏ bé nhưng thấm đượm đầy lòng người.
Phát biểu cảm tạ, đại diện Hội chữ Thập đỏ tỉnh Phú Yên đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến
với Qũy Từ Thiện Từ Tâm đã có những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương
ái đối với đồng bào bị lũ lụt tại xã Hòa Trị. Đáp lại lời cảm ơn đó là những nụ cười rạng rỡ từ
đoàn như vừa hoàn thành xong một công việc đáng tự hào. 11hh15, chào tạm biệt bà con Phú
Hòa, chúng tôi tiếp tục lên đường đến với điểm tiếp theo.

Hành trình đến xã Cà Lúi để phát qùa.
Sau khi dùng tạm bữa cơm ven đường, dưới cái mưa nắng thất thường của tháng 10,
được sự hướng dẫn của chị Thúy – ở tỉnh Phú Yên, đoàn chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình
của mình đến với xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa.
Cà Lúi là một xã miền núi, nằm về phía Tây của tỉnh Phú Yên, nằm cách xa TP Tuy
An gần 100 km. Người dân nơi đây chủ yêu là người dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn
nhiều khó khăn. Trong đợt mưa lũ quà qua, nơi đây cũng gánh chịu nhiều thiệt hại.
Quảng đường đi chuyển đến với xã Cà Lúi không phải dễ dàng gì. Đường đất, lại vừa
trải qua mưa lũ nên đường xá hư hại nặng nề. Chúng tôi không biết phải diễn tả sao cho phải,
cái cảm giác ngồi trên xe mà tưởng chừng như đang ngồi trên một chiếc lò xo. Ổ gà, ổ voi cứ
khắp nơi, xe xóc qua xóc lại, con người cũng vì thế mà dập dìu lên xuống, rung chuyển khắp
người. Có lẽ, phải trải qua một chuyến đường dài gần 100 km đường núi, cộng với những khó
khăn nơi đây mới thấu hiểu được đời sống người dân. Họ quả thật là những con người bản
lĩnh phi thường và đầy nghị lực.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi có lẽ là quảng đường 3 km còn lại trước khi đến
điểm phát quà. Vì đường bị hư hại nặng, chiếc xe 16 chỗ chở đoàn đi không thể qua được.
Giải pháp đầu tiên được đưa ra là kêu gọi bà con xuống nơi đậu xe để phát quà tại chỗ nhưng
không thành, bởi lẽ bà con nơi đây là người dân tộc thiểu số, không có phương tiện di chuyển
đi lại. Tính đến giải pháp hai, chúng tôi để chiếc xe 16 chỗ lại, một số thành viên được các
anh cán bộ xã chở đến nơi, còn một số leo lên xe hàng để vượt qua quãng đường trên. Ôi
chao ! Ngồi trên xe hàng mà cảm giác như được đi trên mây. Xe cứ giồng xóc đến tê người.
Phải bám mạnh hai tay lắm vào thùng xe mới mong đứng vững. 3km mà chúng tôi cứ ngỡ là
vượt vừa vượt qua một chuyện đường cả trăm cây số.
Hơn 1h đồng hồ di chuyển, với những cung bậc cảm xúc của núi rừng bạt ngàn, những
đồi mía bao la, của cảm giác rung lắc đến tê người, đoàn chúng tôi cũng đã đến được nơi cần
đến.
Đến nơi, chúng tôi đã thấy người dân nơi đây tập trung đông đủ. Nhìn họ trông thật
giản dị, chất phác, đầy yêu thương. Đây không phải là lần đầu tiên được nhận quà như thế
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này nhưng trong ánh mắt của đồng bào, chúng nhận thấy được niềm vui rạng rỡ bởi lẽ họ
nghèo quá, khổ quá, mọi thứ văn minh đô thị nơi kia có lẽ họ chưa bao giờ được nhìn thấy,
những món quà như thế này luôn trở nên quý giá.
Vừa dừng xe, không để bà con phải đợi lâu thêm nữa, chúng tôi nhanh chóng chuyển
hàng xuống xe và tiến hành phát quà. 100 phần quà được đóng gói cẩn thận, gồm: mì tôm,
gạo, dầu ăn, xà phòng… nhanh chóng được chuyển đến tay của từng người dân. Hình ảnh
những cụ già với những gương mặt khắc khổ khi sống với núi rừng, quanh năm bán mặt cho
đất, bán lưng cho trời lên nhận quà mà chúng tôi ứa lệ. Đâu đó, chúng tôi còn nhận thấy sự
ngượng nịu, e thẹn của những em bé, những anh thanh niên trai làng…Từng phần quà trao
tay như trao những nghĩa cử cao đẹp, trao đi tấm lòng của bao mạnh thường quân đến với nơi
đây. Và người dân nơi đây cũng đã vừa nhận được hơi ấm của tình người, sự yêu thương,
lòng nhân ái. Chúng tôi cảm thấy thật ấm áp.
15h30, kết thúc công việc trao quà. Sau vài bức ảnh kỉ niệm, vài nụ cười và cái bắt tay
xã giao với chính quyền xã. Chúng tôi lên đường trở về lại với Quảng Ngãi. Và chặng đường
đi về lại là một kỉ niệm khó quên như khi chúng tôi vừa trải qua trên đường đi: dồng, xóc,
những cảm giác tê người…
Hành trình trao gửi yêu thương của Qũy Từ Thiện Từ Tâm đến với bà con vùng lũ Phú
Yên như thế đã khép lại trong sự thành công như mong đợi. Bao cảm xúc, bao buồn vui, bao
khó khăn nhọc nhằn đều được chúng tôi khắc sâu vào tâm thức. Hình ảnh con người với
những cái nhìn trìu mến, núi rừng bạt ngàn màu xanh, đường sá quanh co khúc khuỷu… sẽ
mãi là những kỉ niệm khó quên.
Đã có nhiều chuyến đi cứu trợ nhưng có lẽ đây là chuyến đi để lại cho chúng tôi nhiều
cảm xúc và dư âm nhất. Hẹn một ngày không xa, có dịp, chúng tôi sẽ ghé lại nơi đây – đất và
người Phú Yên.
Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 11 năm 2016
Qũy Từ Thiện Từ Tâm.
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